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Van de reöactie 

De gezinnen als eenheden in het voorzieningsproces van kousumptiegoederen 

1. De maatschappij verandert en daarmee het voorzieningsproces van kon
sumptiegoederen. Er is alle reden om de plaats en rol van het gezin in dit 
voorzieningsproces aan een nadere beschouwing te onderwerpen, omdat de 
gegevenheden daaromtrent snel kunnen (gaan) veranderen. Voor een aantàl 
belangrijke konsumptiegoederen, met name de voedingsmiddelen en dranken, 
zien we op het ogenblik bijvoorbeeld een belangrijke verschuiving in het ge
bruik, dat in toenemende mate plttatsvindt in andere samenlevingsverbanden 
dan het gezin. Ouden van dagen die vroeger in gezinsverband zouden leven, 
verblijven nu veelal in instellingen, het gebruik van maaltijden en dranken in 
bedrijven neemt sterk toe, evenals het konsumptiegebruik in de horeca, dat 
niet noodzakelijkerwijs in gezinsverband hoeft plaats te vinden. Individuele 
gezinsleden krijgen een deel van de totale koopkracht van het gezin, waarover 
ze autonoom kunnen beschikken en dat buiten gezinsverband besteed wordt. 
Naast de gezinnen moeten duidelijk andere konsumptieve eenheden worden 
onderkend. 

Dit alles neemt uiet weg dat het zwaartepunt van de konsumptieve bestedingen 
bij de gezinnen ligt. Daar komt bij dat de konstantheid in het samenlevings
verband van de gezinnen deze eenvoudig lokaliseerbaar resp. bereikbaar maakt 
voor de marktbewerking. Uit dien hoofde is het niet verbazingwekkend dat de 
marketer geneigd is het gezin in het voorzieningsproees centraal te stellen. 

2. De keuze van het onderwerp 'Koopbestedingen in het gezin' is dan ook 
voor een bijeenkomst van marktonderzoekers en marketing-mensen relevant te 
noemen. In het gekozen thema wordt gesteld dat er sprake is van koopbeslis
singen in het gezin (en niet door het gezin). 

Koopbeslissingen kunnen alleen genomen worden in een situatie van ten
minste enige keuze-vrijheid, m.a.w. koopbeslissingen zijn alleen echte beslis
singen indien het keuze-beslissingen zijn. In een behoeftige maatschappij of in 
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een maatschappij die gekenmerkt wordt door schaarste, is vrijheid van kon. 
sumptie marginaal te noemen. De k:onsumptieve noden van de meerderheid 
der gezinnen zijn dan zo pregnant aanwezig dat de bestemming van de 
bestedingen voor een goed deel als vrijwel vooraf vaststaand mag worden 
beschouwd. Het thema is derhalve niet los te denken van onze huidige k:on
sumptiemaatschappij. Daarin ligt tegelijkertijd de verklaring voor de recente 
aktualiteit van het thema: omdat de k:onsumptie-vrijheid is toegenomen worden 
er keuze-beslissingen in gezinsverband genomen, waarin individuele gezinsleden 
kunnen participeren. 

3. De wijze waarop de gezinsleden elkaar daarbij kunnen beïnvloeden, is 
toegankelijl(: voor wetenschappelijk in de sociale wetenschappen 
zijn interak:tie-verschijnselen immers al lang tot onderwerp van studie gemaakt. 
Het merkwaardige is evenwel dat de kolllJ!J.lllpti~~tie van gezin - zoals 
Clio Presvelou in de aanhef van haar referaat stelt - een door de sociale weten
schappen verwaarloosd gebied. is. Deze opmerking is in feite niet alleen als 
een verwijt op te vatten aan de ak:ademische wetenschapsbeoefenaren, maar 
zeker ook als een vet;wijt aan de marktonderzoekers. 

Aan de theorie-vorming met betrek.k:iJlg ~t het konsumptief gedrag draagt 
het marktonderzoek: in de regel .weinig bij. Voor een goed deel is zulks te 
wijten aan. het ad-hoc karakter van deze onderzoekingen. Omdat ze vrijwel 
nooit gepubliceerd worden, vindt evenmin overdracht van informatie plaats, 
hetgeen de vorming. van hypothesen niet bev<;>rdert. We zullen ons evenwel 
moeten realiseren dat gedragsvoorspellend onderzoek, waarop door gebruikers 
van marktonderzoek steeds meer de nadrnk wordt .gelegd,. zonder theorie-vor
ming niet mogelijk: is. In de praktijk ziet men eveJlwel dat marktonderzoek ge
vaarlijk dicht in de buurt kan komen van fact-findiJlg. 

De twee referaten die in dit speciale nummer worden aangeboden, brengen 
de hier aaJigestipte problematiek: op pregnante naar voren. Wat een ver
dieping had het uitgevoerde empitisch onderzoek: met gekregen, als daarin de 
hypothesen zouden zijn geïnkorporeerd, die bestaande onderzoekingen kenne
lijk toch nog opleveren en in het referaat van Clio Presvelou zijn geëxposeerd. 

Deze e>pmerking ~.niet als kritiek. bedoeld op de marktonderzoek:dag 1970, 
want de noodzakelijkheid van het samengaan van empirisch marktonderzoek 
en de theorie, wordt .om op deze dag terecht ah een belangrijk aspek:t voor
gehouden. 

van der Zwan 
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Family interactions in home management 

Tbeoey and facts 

Clio Presvelou, 

This article deals with a somewhat neglected field of sociological thought. It is 
concemed with the interaction patterns of family members during the con
sumption function. The idea which has been developed theoretically · and is 
confirmed by empirical data is as follows: 
T~hnologically developed societies in their attempts to maintain the dual 

production-consumption mechanism and hence a certain standard of wealth, 
have focused on the family as one of the most powerful potential clients of 
goods and services. Consumers who are also members of individual families, 
through various mechanisms, develop an awareness of their own needs and 
aspirations which can only be fulfilled in a highly diversified market. Thus, 
home management has become a highly sensitive area of intra-family dynamics 
as well as a zone where each family member seeks to exert power by participat
ing in economie decision-making. On the other hand, equalitarian ideologies, as 
concerns the male and female (and husband and wife) roles and a new aware
ness of adolescents who have emerged as mature (and powerful) consumers, at 
the sa.me time acting as vectors of new styles in family living, have led to the 
trend of sharing (toa greater or lesser extent) the economie responsibilities of 
the family. Family interactions during the consumption function have thus 
become significant as modifiers of existing social roles and norms and are a 
source of meaningful social behavior. 

Theoretical formnlation of the problem 

To the sociologist interested in the roles and interactions of each of the 
members in a nuclear family (1) 1 during the consumption function, the family 
group is seen as: 

- a social system 
- a self-regulating unit, and 
- a social unit of consumption. 

1. See References, page 27. 



a. The family as a social system 
Individuals or groups form a sociai system wheri · a network of well-organlzed 
interactions in a given social situation is established between them. These inter
actions are defined by the structures and functions the particular social system 
is expected to perform.. 

The nuclear family is a system in the sense that it bas a structure and a 
series of funetions - most of which are well-defined and stable, others are 
changing • and the persons who make up the individual family participate 
intimately in different kinds of iriteraction:s in order to maintain thé boundaries 
of the group (2). 

Seen as a closed system (i.e. without reference to the outer society) family 
members interact with one another, agree or disagree, bargain, in order to 
achieve personal and family needs and goals. Each member must fulfil or 
perform. different roles in different cases. In some cultures or at certain times, 
their roles and tasks are determined by tradition, in others, like those of the 
post-industrial societies in Western Europe and No1th America, there is an 
ever-increasing flexibility with respect to roles and tasks exrected from (or 
perform.ed by) the husband, wife and children (3). 

Seen from the outside (i.e. as a system related to other non-familial systems~ 
labor market, education, church, etc.), the family is in constant interaction with 
them. In their transactions with non-familial systeri:is, some or all family 
members must assume a number of commitments so as to insure the main
tenance and growth of the family. 

It is this total configuration, made up of intra- and inter-family in,teractions, 
that the sociologist seeks to observe, study or explain when he qualifies the 
family as a social system. 

b. Such a complex social reality bas built-in mechariisms allowing it to func
tion, exist and transmit its norms and values to the younger generation. 'Ibus, 
the modal family is a self-regulating unit. · This implies that the family is 
equipped with ways and means to cope with old and new situations, such ·as 
the sexual adjustment of husband and wife, the educàtion and social placement 
of the children, the maintenance and improvement of the family standard of 
living. As to the dynamics of family consumption in post-industrial societies, 
we can say that some families have establi2hed an equalitarian pattern to 
handle family income, others persist in a distinct separation in economie roles, 
whilst still others take into consideratiori, to varying extents, the ópinions of the 
young. Interaction patterns within the family may differ but each family or 
sub-group of families uses bargaining mechanisms elaborated from within, ac
cording to the goals it bas set. 



c. By limiting our ana.lysis to a specific family . fw;lctj.op, that of consumption, 
th.e ~ iscteen by th.e. Ç)bservc;r as a social un,it of çonsumption (4). 

This comes.fl:opi.the iact ~. th.e individuals who Jlllake up a nuclea,r family 
~ b9J.U\d to one another .. b,y.nw:nerous biQlogi~ •• leg!:ll, m~al, economie and 
socla1 ties (S). Hence, to its own members and to the observer, the nuclear family 
is a COplplunity. of life translated into concrete terms by the fact of living under 
the same.l'oof im4 bY, wint management of;family income. Thou~ the latter is 
n~ the:pn;idµetof the gainful epiployment of all its family members, it is used 
in suel\ a way. as to satisfy the needs. of all .the individuais, irrespective of their 
contribution to the family income. All family members have a common dwel
ling, share me!:lls, participate in decisions of l;Vhat goods must be chçsen .and 
incoJllespent to provide maxjmw:n benefits .. for all ~ose concerned. 

The extent to: which the econo.piic r!i:8ponsipilities of the home are shared 
dependa. on the individual's.ase and.ran!t within his family. Parental power is 
more extensive than that of the children. The power structure is further 
piodified by the family lif~cles: childl'en in their. teens share more power 
with their p~ when; making consumer-fype decisions. than do very young 
childl'en. Sex is also an important factor ·in differentia.ting between types of 
decisions. In tradition-bound families, important decisions. (instrumental) are 
made. mainly or exclusively. by men whereas secondary. (expressive) decisions 
are left to women (6). When differentiation by sex is associated to the wife's 
gainfu! empli,>yment or to the family's social class, it generates, as we shall see, 
variations in the decision-making processes. 

The . economie 'ritality of the eontemporary family and lts impact on lntra
family relatlonships 

The.conteptpOl'acy family in Western societies is the unit of production, not of 
the material goods (food, clothing, etc.) it needs to exist biologically, but of 
intangibles of symbolic and emotional significance such as happiness, cohesion, 
the creation of a friendly and psychologically safe environment, etc. It has 
also emerged as a powerful unit of consumption in which members decide how 
to SJ?Cnd fjmily income and to what end. The nuclear family. has thus acquired 
ipipo.rtan'* as ai Çlynamic sociologic!:ll .cell; its biological significance is but a 
co~uence of the latter and not. a goal in itself. 

Despite pessimistic predictions (7):> the family has not lost i~ meaning for in
dividuals or,. society •. On the contracy,. it bas acquired new form and strength 
thl'oup a hiper (legree of intemal. cohesion, of emotiowü.iJlvolv~ment. and 
economie well-being. The latter, bas a feedback effect 01' the emotional climate 
of the family and thus modiftes intra-family relationships. 



111.terplp:y between eCf>nomic anti, non-et;onomic Jat:tors 
E:g~ive empirlcal d_ata.clearly illustrate this interplay between economie and 
emotional factors. 

At the most elementary and immediate level.. parents spend the family in
come to satisfy their own and their youngsters' needs. Help is also given to 
their children (whether married or sin&le) even though they may be financially 
independent. In Belgium, this help is estimated to· be. substantiaL C. D'Hoogh 
and J. Mayer found that as much as half of the income of adolescents and 
young adults (between 16 and 24 years old) who work, comes .. from the parents' 
financial assistance (8). Gh. Hoffmann also calculated that in a sample of young 
Brussels families investigated., 44•/o received financial aid and 600/o received 
different kinds of help from their parents (9). 

Various American surveys (10) yield similar results and prove the functionality 
of the economie variable on parents' and young married children's network of 
relationships. The same findings were obtained in Great Britain (11). 

Research data in different developed countries thus agree that help pat
terns between close relatives, especially between parents and their newly
married children in the workif!g class and the middle class tend to become 
more generalized. Tuis is partly attributable to the better financial position of 
contemporary parents. 

For the large majority of families with modest but decent earnings, economie 
well-being bas also stimulated the re-discovery of the home. Western societies 
have been qualified as 'Home,.aatered' societies (12} because of the importance 
they attribute to the production of goods for family consumption. Radio, 
television, household durables, the improvement of housing conditions give the 
working-class home the aspect of an attractive middle-class house. It becomes 
the center of family. life, a genuine home in which both parents and children 
are happy to live. 

P •. Le Moal in a study of French couples concerning the relationships be
tween parents and their children, discovered that 'the father appears much 
closer to the child in this · generation than in the previous one. Tuis finding is 
particular clear among the lower social classes' (13). British authors underline a 
similar growth of emotional ties between the worker and bis children as well as of 
increasing attachment to bis home. F. Zweig writes that the most frequent 

given by workers interviewed was: 'I ama fairly domesticated anima)'· (14), 
The prlde of the worker fot· bis children can be felt in. answers like this: 'In 
my days a man pushing a pram would have been a laughing-stock' reported by 
the same author {15). M. Young and P. Willmott have gathered similar:replies 
obtained from their under the well-chosen title 'It's. all for. the 

Considerable empirlcal evidence thus shows that tecbnical progress and ~ 
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nomic growth Iiot only did not strip the family of its economie and sociological 
dynamism but on the contrary endowed it with new, more complex and 
meaningfnl activities. In countries with slower economie growth, families do 
not show the same vitality. A case in point is the Soviet Union. Lewis Coser, in 
comparing the official image of the Soviet family with the daily realities he 
encountered, concluded that the prevailing socio-economie conditions do not 
favor the harmonious development of the family: 'The top bureaucrat', he writes, 
'can allow himself the luxury of a stable family life and of a Victorian morality. 
He has enough housing space, his wife does not have to work full-time, his 
household equipment is more adequate and modern, and he can engage 
domestic help. To maintain a family that comes up to the official standards is 
a leisure-class activity' (17). 

The ecenomic management of the home 

Home management, a relatively simpte operation in pre-industrial or in devel
oping countries, bas become an increasingly complex activity in developed 
societies. Technological progress, by introducing new forms of production and 
techniques for marketing, develops, within the family, a new awareness about 
the way it can satisfy needs and perform the consumption function. Increase 
of income favors the increase of needs aspirations. In other words, income 
allows a number of needs to be satisfied whereas potential earnings make the 
fulfilment of others possible through credit. This creates a trend toward un
foreseen and unpredictable ways for families to satisfy family goals (18). Ever
increasing numbers of families who are above the minimum subsistence level 
consider that to obtain a higher standard of living for themselves and their 
children is within their reach. It follows, that the modal family in our societies 
shows a keen interest in knowing what goods are available in the market, in 
the maximalization of their needs through adequate consumption and more
over, tends to constantly modify its patterns of consumption in accordance 
with expectations and aspirations. That is why the contemporary nuclear family 
has become a consumption 'locus' of financial and economie activities as well 
as a planning unit for it must establish an hierarchy of its members' needs and 
decide on priorities. To meet these requirements, family members feel more 
and more compelled to share the responsibilities that consumption entails. 
They must take part in deciding which consumer goods to acquire and how to 
actually spend the family income. 

We thus discover two decision-making processes within the family: (a) those 
on goods to be purchased and (b) the regulation of family income spending. 
These two processes make up the major mechanisms of the economie manage
ment of the home. 
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Today, these two decision-making processes are too important and too 
complex for one person to handle alone. Nor can they be shared by the two 
conjugal partners according to traditional pattems. Furtbermore, most pur
chases satisfy more than just physiological needs; they also have social signifi
cance which cannot be underestimated. For example, estimates and expendi
tures for adolescents' clothes are, as we shall show later, higher than those of 
adults or persons in any other age group. Y et clothes cannot be considered 
personal luxuries in the way tobacco and theater-going are for adults. They 
perform an important social function for teenagers - they represent part of 
the adolescent's freedom to grow up, develop bis personality, to be part of a 
group (19). The teen-ager asks for special kinds of clothes which he feels express 
bis personality. To obtain them - especially when he is financially dependent 
on his parents - he will have to take part in family decision-making processes. 
The parents on the other hand, aware of the social meaning of a number of 
expenditures for their teen-age sons and daughters feel the necessity to as
sociate them in the economie management of the home. 

Who participates ID the management of the family ineome? 

Sociological literature is not very explicit on these two decision-making pro
cesses. Scholars consider them as one aspect of the general authority structure 
witbin the family and deal with them in an indirect way. It will suffice for our 
purpose to give the general notions of these economie powers (20) before we 
describe the concrete patterns of their application. 

a. From the theoretical point of view, the power to take decisions on goods 
to be purchased may be defined as the possibility (and ability) of family 
members to participate through direct action, opinion or advice in elaborating 
expenditure plans. The concrete exercise of this power is limited, however, by 
a series of factors that will be examined below. It should be noted here that 
we consider the decisions taken by individuals who are 'members of the family' 
to be distinct from decisions taken by individuals not living with their family. 
Being part of a family bas a great influence on the options taken and hence 
on a person's economie behavior. A, for instance, may prefer commodity X 
(a car) and B, the commodity Y (a TV set). But A and B, as a couple, will 
probably choose a third commodity Z (a washing machine). The decisions of 
A and B in choosing consumer goods are thus determined by whether they live 
alone or are part of a nuclear family. 

b. Regulating the spending of family income is the second kind of economie 



power. Contrari to a widely held the way of the .family 
income, once declsions are made, is not a .mere tast of execution. The essential 
role of the person who 'bolds the family is to the unlimited needs 
of each ·of the family members with an, in faet, limited income. Tuis role 
implies responsibility and It also sound judgement. It bas 
indced.been proved that the 'homo oeconomicus' is anintellectual construct (21). 
Buying behavior is influenced by habits and fasbions (22), the awareness of 
belonging to a social and class (23), is. stimulated by sócial con
tacts (24) or reacts to irrational motivations (25). It is, therefore, difficult toeval
uate the impact of social and psychological factors on this .process. In a market 
economy this power encounter& additional difficulties for; in practice, 
goods and services are offered in widely different amounts, qualities and prices. 
The responsible for purchasing goods is therefore.continuously 
faced with altemative solutions. The individual's task is further complicated 
for he (or she) must. take into account each family member's tastes and 
preferences. 

Pattems of declslon-maldag 

Making decisions and carrying them out follow very different because 
the exercise of these two decision-making processes is dependent on the fol
lowing four factors: (1) the authority structure in the hoosehold; (2) the social 

(3) the wife's gainful employment and (4) the family's life-cycle. 

a. Structure of authority and control over f amily income 
Several recent studies reveal that a variety of pattems may be found though all 
tend to show trends toward co-responsibility as well as a some'what more 
feminine authority over family income. 

D. M. Wolfe (26) in a survey on American families,.established four of 
family authority: masculine authority (type I), feminine authority (type II), 
syncbratic authority authority is shared - type· Ill) 
and autonomie authority (i.e. each spouse holds a segment of authority - type 
IV). The management of family income according to this author, closely 
linked to the structure of authority for these two variables influence each other 
in the same sense: control over resources belongs to the dominant spouse. 
Tahle I below only partially confirms bis hypothesis. 
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Table J. Pattem o/ lumdAing money and bills by suthority type 

Authority Type 
Spouse Controlling Husband Wife Synchratic Auto- Total 
Financial Resources Do mi- Domi- no mie Sample 

nant nant 
l ll lll lV 

Husband more tban wife 43'/o t!Wo 2()11/o 206/o 269/o 
Husband and wife equal 36 s 41 30 34 
Wife more tban husband 21 77 39 50 40 
Total 10()ll/o lO()ll/o lO()ll/o lO()ll/o lO()ll/o 
N 166 201 267 22 656 

Source: D. M. Wolfe, 'Power and Authority in the Family' in R. F. Winch et al. 
(eds.) Selected Studies in Marriage and the Family, New York: Holt, R.inehart & 
Winston, 1965, p. 593. 

Indeed, the relationsbip between authority structure and that of the manage~ 
ment of family income is direct in subsamples I (masculine authority) and Il 
(feminine authority). Furthermore, feminine authority and control family 
income are higher in subsample II, lli and IV. Tbis pattem translates a factual 
situation viz. tbe conformity to a cultural attitude largely accepted because 
'motbers have more to say than fa,thers in the management of the home'. 

The most revealing pattem (for it goes against the general trend) is that of 
co-management (type ill). 34 per cent of the families interviewed stated that 
they shared responsibllity in the economie management of the home. Even 
when ·the authority is masculine (type l), 36 per cent of the spoµses share 
economie responsibilities. Tuis trend denotes a shift· in the economie manage
ment of tbe home: spouses, because of· an equaijtarlan ideology and because 
they find home management increasingly complex tend to share it. 

b. Social class and economie Tesponsibilities of the home 
Surveys, carried out mainly in the U.S., reveal that the role of eacb spouse on 
the economie management of the home is.dependent on the social class. 

R. O. Blood and D. M. Wolfe discovered tbreepattems of economie decision
making (27). The greatest equality in sharing these roles was found among middle
class families. In upper-class families the husband tends to take mo;re decisions 
than his wäe (even if sbe is gainfully employed), whereas in lower families, the 
wife tends to dominate. Otber studies. are congruent witb ·these (28). 
France, P. Fougeyrollas and A Barrère sbowed the existence of a similar pat
tem of behavior (29). 
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. 
'Ibis similarity which cuts across national and cultural baniers, illustrates 

the persistence of a custom whicb bas become a social norm for each social 
class concerned and can be traced back to social behavior in the early part of 
the industrial era. In those days, resources were scarce in working-class families, 
and the needs of family members were reduced to a minimum so that the 
management of the home was a relatively simple operation. The busband, of 
a low educational level and absorbed by bis work, gave all bis earnings to the 
wife wbo then decided on expenditures. The opposite pattem, that of male 
dominance in the upper classes is explained by the fact that there, financial 
interests were imporumt, even considerable. The husband, being more ac
customed than bis wife to financial transactions took upon himself most of the 
decisions. Thus the homes of the upper social classes were run as businesses 
because of the large number of personnel and the wide range of needs it 
catered to. 

c. The wife's gainful employment and family power structure 
The most widely held hypothesis is that the wife's gainful employment increases 
her power in the decision-making processes. Empirica! research dealing with 
the relationship between these two variables yields rather different results. 

According to one series of studies the mother's work bas no effect at all on 
the decision-making structure. R. 0. Blood and R. L. Hamblin (30) in their 
research with wives (working and non-working) interviewed and L. W. Hoff
man (31) in an independent research study among parents and their children 
found no significant differences in power structure when measured by the 
mother's gainful employment. R. Middleton and S. Putney, on the other hand, 
unexpectedly enough found that bouseholds where the mother worked were 
'significantly more patriarcbal in decisions than those in which the wife does 
not work, in direct contradiction to findings of previous studies' (32). 

Another set of studies show that women's power in the home is greater when 
they work than when they are housewives. D. Heer (33) in testing the two effects 
of work status of wife (working wife vs. housewife) and social class (working 
class vs. middle class) upon influence in decision-making, discovered that both 
in the working-class and in the middle class the working wife exerts more 
influence in family decision-making than in middle-class families. 

Such contradictory results are not surprising. Besides differences in sampling 
and in measuring techniques used one should not under-estimate the fact that 
married women's gainful employment is still a sensitive area of investigation 
and that opinions as to its effects in intra-family dynamics tend to be more 
subjective than are opinions about less sensitive areas. 
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Sharillg home management with teenage som and daughters 

In the remaining part of this article we shall show how and wily adolescents 
associate themselves to family economie decision-making. 

Dominant ideologies have, whether consciously or not, perpetuated a strong 
ambiguity as to the frontier that separates adults from adolescents and hence 
concerning the latter's social roles. The definitions about adolescents reveal 
this ambiguity: ' ... adolescence is the period in the life of a person when the 
society in which he functions ceases to regard him (male or female) as a child 
and does not accord him full adult status, roles and functions' writes A. B. 
Hollingshead (34), a sociologist. To this definition, the editor of a woman's 
magazine replied some ten years later by declaring ' ... Today's teenage girl is a 
mature young woman - a full five years older in attitude than teens of the privious 
generations' (35). Marketing specialists and the advertising industry have un
doubtedly contributed to the elaboration and spreading in our societies, of the 
image of adolescents as being mature, responsible consumers. Furthermore, 
they have discovered the growing adolescent demand for consumer goods. 

Every new fashion adopts the 'young look'. Such promotional images are 
conceived to attract adolescents who as pacesetters (and stylesetters), influence 
family buying habits. American and European surveys reveal that adolescents 
have considerable buying power (36), are more spending- than saving-ori
ented (37) and are attracted by conspicuous consumption (38). 

A large number of goods purchased by adolescents have a social meaning 
for them. K. Brill and R. Thomas explain the existing relationship between 
personality needs and clothing expenditures as follows: 'The adolescent who 
stays in full-time education, or who undertakes an apprenticeship at a low 
wage is under a special difficulty, because he cannot easily keep his inner life 
private. He will have to ask for the special kinds of clothes which he feels 
express his personality' (39). A French survey conducted in 1963 showed that 
adolescent expenditures for clothing are substantially higher than that of per
sons in any other age group. (see Table Il below). 

The demand fär goods, the chance to spend money or be a consumer fills a 
psychological and social need for the adolescent. They introduce him to a 
world of 'pleasurable' experiences and make him the center of admiration of 
his peer group. 

Because of the economie dependency of teenagers on their parents - due to 
the raising of the age of compulsory education to above 16 (and for a growing 
number of youngsters till they acquire a university or technical college diploma) 
adolescents will tend to participate, even if for purely selfish reasons, in the 
economie responsibilities of the home. 
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Table ll. Comparative.cost clotldng.·· 

FF u.s.$* lncrel.l$e 

Boys aged 14-20 703 . 140 127 
Avers.ge for all men .548 110 100 
Gi:ds aged 14-20 ·.671 134 149 
A~erli\&e tor all wamen 451 90 

(F.F: French Francs; "': approxûnate) 
Source: J. Desà.bie, Premiers résult'ats d'une enquête sur l'habmeznènt· 1963-64, 
Etutlea et Conjonet11res, 20, No• .5, May 196.5, Tal>le 10. 

On the other hand, to the extent that adolesecnts are· integrated in family 
life they will share the economie respo~lrilitit'S of the home with their parents. 
Tuis relationsbip bas been found to exist. Acoording to T. B. Johan.nis, adoles
cents take part in economie deçisiOQI for items to be purchased either for the 
teenager's own benefit (such as clothes) or for the family's: furniture, house
hold durables, car, family summer holidays (40). Girls participate more than 
boys in sucb decisions. According to an American survey, 6 million families, 
who in 1961 had a daugbter aged 15 to 20, were influenced by her in the 
choice of items to be purchased (41)~ 

The economie decision-making processes of adolescents are not as full
fledged as those of their parents; they do not cover all areas of family con
sumption. But their role is far from negligible. A survey carried out among 
teenage girls in 1960 by Seventeen Magazine, revealed that the day before the 
survey, 46D/o of the respondents had prepared breakfast, 3li0/11c had made. the 
main meal, 680/0 had cleaned the house and 1441/o .bad done the family's shop
ping (42). An earlier survey revealed that 250/o of food purchases in all American 
households are made by the teenage daugbters who also, on the average, prepare 
8 meals a week (43). 

The participation of the adolescent in the management of the home, of 
course, depends on factors such as soclal class, the adolescent's of 
education as compared to that of the father's, the mother's gainful employment 
and the youth's own contribution to the family; it a1so varies from family to 
family. 

Adolescents also act as vectors t>f change for the family's style of 
From their contacts with non~familial milieus (the school, the youth move• 
ment, etc.) they acquire new ideas about family consumption from . them, 
bring into the house a whole range of new products, introduce novel ideas on 
Ieisure, furniture, clothing and entertaining friends. 

We have attempted here to present a theoretical model of the interactioaa 
between family members during the consumption function. 
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Bmpirical data have shown the reality of these interactions and the variety 
of patterns that thci economie management of the house creates between con
jugal partners and thefr adolescent cbildren. 

1. The expression nuclear f amily desigll!ltes the most elementary family group 
made up of the hus\>a,nd, bis w:ife and their young and Ïmancially dependent 
children bom in.to this · - or to a previous one - or adopted by the 
couple. Family members färe under the same roof, pool together their earnings 
and have a common consumption of goods and services. 

2. C. PRESVELOU, 'Familie d'hier, d'aujourd'hui et de demain' in La familie •.• 
dans 20 ans?, BrtJXelles: Ed. Feuilles familiales, 1967, pp. 15-33. 

3. For the cultural variations of n:iarriage · see: C. PRESVELOU, 'Aspects sociolo
giques de l'institution matrimoniale' in L'amour heureux, Tournai: Casterman, 
1968, pp. 59-80. 

4. A ~ystematic analysis of this trait may be found in C. PRESVELOU, Sociologie 
de la consommation familiale, BrtJXelles: Ed. Vie ouvrière, 1968, spec. pp. 37-43. 

5. C. LEVI-STRAUSS, 'The Family', in H. L. SHAPIRO (ed.), Man, Culture and 
Society, New York: Oxford Univ. Press, 1956, pp. 261-285. 

6. There is a great deal of sociological literatu:re on the division of social roles be
tween husband and wife. Among those who consider role differentiation on a sexual 
basis are: Talcott PARSONS, 'The Incest Taboo in Relation to Social Structure', 
The British Journal of Sociology, 1954, vol. V, pp. 101-117; R. F. BALES, 'The 
Equilibrium Problem in Small Groups' in T. PARSONS et al., Working Papers 
in the Theory of Action, 1953; M. ZELDITCH Jr" 'Role Differentiation in the 
Nuclear Family', in T. PARSONS, R. F. BALES et al.: Family, Socialisation 
and lnteraction Process, New York: The Free Press, 1955 (esp. pp. 339-342). 
Different vièws are expressed by Pb. SLATER, 'Parental Role Differentiation', 
The American Journal &f Sociology, Vol. LXVII, pp. 296-311; E. F. VOGEL 
and N.W. BELL, 'The Emotionally Disturbed Child as the Family Scapegoat' 
in N.W. BELL and E. F. VOGEL (eds), À Modern lntroduction to the Family, 
Glencoe, m.: Tbe Free Press, 1960, pp. 389·390; R. LEIK, 'Instmmentality and 
Emotionality in Family lnteraction', Sociometry, Vol. 26, 1963, pp. 131-145; 
C. PRESVELOU, 'Masculine, Feminine or Generally Human Roles?' in P. de 
BIB and C. PRESVELOU (eds),·National Family Guidlng Images and Policies, 
Louvain: ICOFA, 1968, pp. 146-147; C. PRESVELOU, Sociologie de la con-
sommatioli familiale, op. 39-40; H. Sociologie de la sexua· 
lité, Paris: Gallimard, Coli. 1966, pp. 29-31. 

7. C. C. ZIMMERMAN, and Civilization, New York: Harper & Bros, 
1947 predicted that 'unless some unforeseen renaissance occurs, the family 
system will headlong trend toward nihilism' (p. W. F. OGBURN 
too in bis 'The Changing Functions of the , The 1938, vol. 19, 
pp. 139-143 explained the desintegration of the family as a result of its 
losl of flmctions, of the economie function. B. MOORE, Politica/ 
Power and Social Mass.: Harvard Univ. 1958 took a 
different stand. survival of the of the 
middle-class asiiiitaJ!i>ll!J ..,..., '"""'""' c:iClm]plelte 
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8. C. D'HOOGHB and J. MAYER, Jeunesse belge - opinions et aspirations, Bruxel
les: U.L.B., Ed. de l'Institut de Sociologie, 1964, p. 44. 

9. Gh. HOFFMANN, 'Famille nucléaire isolée ou famille élargie modifiée', Re· 
cherches Sociologiques, 1970, Vol. 1, pp. 91-119 (esp. pp. 104 ff). 

10. A. L. SCHORR, 'Current Practice of Filial Responsibility' in R. F. WINCH 
et al. (eds), Selected Studies in Marrlage and the Family, New York: Holt, 
Rinehart & Winston, 1965, pp. 419-420; H. SHARP and M. AXELROD, 
'Mutual Aid Among Relatives in an Urban Population', in R. F. FREEDMAN 
et al., Principles of Sociology, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1956, 
pp. 433-439; M. B. SUSSMAN, 'The Help Pattem in Middle Class Family', 
American Sociological Review, 1953, Vol. 18, pp. 22-28; M. B. SUSSMAN and 
L. BURCHINAL, 'Parental Aid to Married Children. Implications for Family 
Functioning', Marriage and Family Living, 1962, Vol. 24, pp. 320-332. 

11. M. YOUNG and P. WILLMOTI, Family and Kinship in East London, London: 
Pelican Books, 1965; E. BOTI, 'Conjugal Roles and Social Networks' in R. L. 
COSER (ed), The Family: its Structure and Functions, pp. 331-350. 

12. Title chosen by Mark ABRAMS for bis article published in The Listener, 
Nov. 26, 1959. 

13. P. LE MOAL, 'Aspects psychologiques des relations entre les parents et leurs 
enfants dans Ie monde d'aujourd'hui' in Families dans le monde, 1957, vol. 10, 
p. 85. 

14. F. ZWEIG, The Worker in an Affluent Society; Family Life and lndustry, 
London: Heinemann, 1962, p. 207. 

15. Ibid" pp. 207-208. 
16. M. YOUNG and P. WILLMOTI, Family drzd Kinship in East London, London: 

Pelican Books, 1965, pp. 27-30. 
17. L. A. COSER, 'The Case of the Soviet Family' in R. L. COSER (ed.), The 

Family: lts Structure and Functions, op. cit" p. 530. 
18. C. PRESVELOU, Images and Counter-images of Young Families, Louvain: 

ICOFA, 1970, p. 29. 
19. C. PRESVELOU, Sociologie de la consommation familiale, Bruxelles: Ed. Vie 

ouvrière, 1968, pp. 58-59. 
20. These notions have been analysed extensively in our: Sociologie de la consom

mation familiale, op. cit" chap. II, pp. 35-52. 
21. G. KATONA, 'Expectations and Decisions in Economie Behavior' in D. 

LERNER and H. D. LASWELL (eds), The Policy Sciences, Stanford Univ. 
Press, 1959, pp. 219-232. 

22. J. STOETZEL et al" 'Sondages français: études sur la consommation' in P. L. 
REYNAUD (ed.), La Pgychologie économique, Paris: Rivière, 1954, pp. 161-209. 

23. Conspicuous consumption is a case in point. See namely T. VEBLEN, The 
Theory of the Leisure Class, New York: A Mentor Book, 1953. 

24. J. S. DUESENBERRY, lncome, Savings and the Theory of Consumer Behavior, 
Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1949. 

2S.. E. MUELLER, 'The Desire for Innovations in Household Goods' in L. H. 
CLARK (ed.), Consumer Behavior: Research in Consumer Reactions, New 
York: Harper and Bros, 1958. 

26. D. M. WOLFE, 'Power and Authority in the Family' in R. F. WINCH et al" 
Selected Studies ••. op. cit., pp. 582-600. 

27. R. 0. BLOOD and D. M. WOLFE, Husbands and Wives. The Dynamica of 
Married Living, Glencoe, ID.: The.Free Press, 1960, pp. 24-35. 
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28. M. E. OLSEN, 'The Distribution of Family Respoasi~ and Sodal ~ 
tion', Marriage and Family Living, 1960, Vol. 22, pJ); 60-65; L. RAINwATBR, 
ll. P. COLEMAN and G. HANDEL, Workingman's Wife, New York: Oceana 
hblieadbm,: 1959 •. ; • 

29. P. FOUGEYllOLLAS, 'Prédomina.nce du mari ou de la femme dans le ménage', 
Population, 1951, 6e a.nnée, No. 1, pp. 83-102; A. BARRERE, 'La fa.mille et 
l'évolution économique', in Familie ilaujourd'hui: Situation et avenir, Lyon: 
Chronique Soeiale de France, 1958, pp. 55-73. 

30. R. 0. BLOOD and ll. L. HAMBLlN, 'The Effect of Wife's Emplo,ment® the 
Family Power Stmcture', Social Forces, 1958, Vol. 36, pp. 347-352. 

31. L. W. HOFFMAN; 'Parental Power Relations and the Division of Household 
Tasks', Marrlage and Family Living, 1960, Vol. 22, pp. 27-35. 

32. R. MIDDLETON and S. PUTNEY, 'Domina.nee in Decisions in the Family: 
Race and Class Differences', American Journal of Sociology, 1960, Vol. 65, 
~~ . 

33. D. M. HEER, 'How the Wife's Working Affects Husband-Wife Interaction. 
Domina.nee 1Uld the Working Wife' in W. J. GOODS (ed.), Readinga on the 
Family and Soçiety, Englewood Cllffs. N. J.: Prentice-Hall, 1964, pp. 115-123. 

34. A.B. HOLLlNOSHEAD, Elmtown's Youth, New York: John Wiley, 1949, p .. 6. 
35. E.· A. HAUPT, 'Teens - The Mark.et with the Midas Touch", 30th A.nquál 

Boston Conference on Distribution, Boston: R.etail Trade Board, 1958, p. 92. 
36. The Teen-age Oirl: 1960', Seventeen Magazine, 29 July 1960; M. ABRAMS, 

Teenage Consumer Spending in 1959, Part Il, London; London Press Exchange, 
1961; J. ZARKA, 'Les jeunes et l'argenf, L'Ecole des parents, 1966, No. 2, 
pp. 22-35 and No. 3, pp. 12-19. 

37. G. KATONA, Psychological A.nalysfs of Economie Bekaviour, op. cit., p. 105; 
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tique et Parlementaire, 1965, No. 154, pp. 56-72. 
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Wie mag het zeggen? 

Een onderzoek naar wie in het gezin over aankopen en uitgaan(mede)beslissen 

A.Bakker 

Inlefdfng 

Een ouwe rot in de kledinghandel zei eens: 'Spaar me ervoor dat een man 
alleen een pak komt kopen. Hij is wel gauw klaar met zijn keuze, maar dan 
begint de ellende pas. Thuis gekomen wordt het pak onherroepelijk afgekeurd. 
Of hij komt weer terug om het te ruilen, met alle trammelant van dien, of hij 
houdt het toch, maar dan heb je een ontevreden klant die niet meer terug
komt. Geef mij maar de klanten die hun vrouw meebrengen en desnoods een 
uur zitten te dubben'. 

Misschien heeft onze zegsman de contrastkleuren wat al te fel aangezet. 
Wellicht zijn er mannen, wier keuze in de ogen van hun vrouw genade vindt. 
Het is niet uitgesloten dat er vrouwen bestaan die de keus van een pak geheel 
aan hun man overlaten. We weten het niet. Of beter: we wisten het niet. Want 
naar aanleiding van het congres van de Nederlandse Vereniging van Markt
onderzoekers hebben het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het 
Marktonderzoek (NIPO) en de N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek 
(NSS) in gezamenlijk overleg een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop 
in een gezin een aankoopbeslissing tot stand komt, in de zomer van 1970. 
Daarbij is door ieder bureau voor een aantal goederen en diensten aan een 
representatieve steekproef van 600 à 700 huisvrouwen gevraagd wie in het 
gezin bij de aankoopbeslissing betrokken is geweest, wie daarop de grootste 
invloed heeft gehad. Hetzelfde is gevraagd voor.· de aanlwopkeuze en voor 
enige specifieke aspecten van die keuze 1• 

Dit beslissingsproces is natuurlijk verschillend voor de diverse aan te kopen 

1. Uit oogpunt van ruimte- en kostenbesparing hebben wij de vragenlijsten en 
steekproefverantwoording niet afgedrukt, overigens onmisbare attributen van een 
onderzoek.rapport! 
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artikelen. De vragen zijn dan ook afzonderlijk: gesteld voor een aantal artik:el'en 
en diensten. 

Het NIPO heeft de aankoopprocedure onderzocht voor: koelkasten, auto's, 
vaste vloerbedekking en het'nette' pak. De NSS heeft dit gedaan voor: schouw
burgbezoek, concertbezoek, bioscoop en vakantie. Door beide is voorts ge
vraagd naar de wijze waarop het inkomen over man en vrouw wordt verdeeld. 

Voor alle onderzochte aankopen werd de vraag gesteld, wie er in het gezin 
allemaal (mee)beslist hadden over het al of niet kopen van het desbetreffendé 
artikel c.q. over het al of niet uitgaan. 

De vraag had natuurlijk alleen zin voor diegenen die de desbetreffende uit
gave hadden gedaan of hadden besloten deze op korte termijn te doen, sub
sidiair over degenen die uitgegaan waren of van plan waren met vakantie te 
gaan. Zo vallen voor koelkasten al die gezinnen af die geen koelkast bezitten. 
Bovendien kan geen al te zwaar beroep worden gedaan op het geheugen van 
de mensen. Vandaar dat ook al diegenen afvielen die vele jaren geleden voor 
het laatst de desbetreffende aankoop hadden gedaan. Zo werden voor koel
kasten alle aankopen van vóór 1967 buiten beschouwing gelaten. Dezelfde 
bepérking gold voor vaste vloerbedekking. Het nette pak bleef beperkt tot 
aankopen in 1969 en 1970, het uitgaan tot .de laatste twaalf maanden. Bij de 
vakanties werd uitsluitend geïnformeerd naar concrete vakantieplannen voor 
het komende seizoen voor zover men al niet vakantie had gehad. 

Door deze beperkingen kwamen voor verdere ondervraging in aanmerking: 

Tabel 1. Aantal ondervraagden per goed c.q. dienst 

koelkasten 
auto's 
vaste vloerbedekking 
net costuum 
schouwburg 
concert 
bioscoop 
vakantie 

300/o van de huisvrouwen 
460/o van de huisvrouwen 
470/o van de huisvrouwen 
53•/e van de huisvrouwen 
160/o van de huisvrouwen 
100/o van de huisvrouwen 
280/o van de huisvrouwen 
371i/o van de huisvrouwen 

Wie van deze hebben meebeslist is opgenomen in tabel 2. 
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Tabel 2. Atmtal gedmletleli dat heeft meebeslm <Wer de m:machaf; sub#. <Wer 
het uitgaan of reisdoel 

'tl: ~ 

~l J~ l: 
c:i.;· 

~ 
~ ~ 

t.i ~ ·~ .! "' .s~ 
~ :::s za ~ .$! ~ "I:: ::..~ ~Jl ll:l 

in •/o van het aantal gevallen. waarin een recente. aan-
achaf plaats 'liond, tU.bi: rècentell)k werd ultgegàan · 

i;uan 81 89 67 .. 61 40 35 47 15 
woow 00 58 96 72 51 58 61 77 
jongens 16 jaar en ouder 4 8 5 4 4 3 3 
meisjes 16 jaar en ouder 4 3 9 1 4 4 3 
jongens 11-16 jaar t 1 - 1 1 
meisjes 11-16 jaar 1 2 1 1 1 1 
kinderen 11. jaar en jonger 1 2 1 1. 3 1 
anderen 1 23 20 13 7 
aantal ondervtaa:gden. 

100'/11) 185 131 288 333 110 69 196 216 

Bij deze.cijfers moet bedacht worden dat niet in>aUe·getinnen jongem of meisjes van 
de &an,gegeven lèeftijdsaroepen voorkomen. Br zijn ook getinnen waarin seen ·man 
aanwezig is. Als de tabel dus. voor k~ vermeldt dat in 81•/o van de getinnen 
de man meebeslist heeft e1l in 900/o van de sezinnen zou een man aanwezig zijn, dan 
betekent dit dat 81190 of 900/e van de mannen heeft meebeslist. Als in 19•/o van de 
getinnen jonsem van 16 jaar en ouder voorkamen en in 49/o van de gezinnen hebben 
jongem van 16 jaar en ouder meebeslist, dan is dit in 4/19 of 21'/o van de gezinnen 
met jonsem van deze leeftijd bet geval geweest. 

Het was niet mogelijk dit voor alle gevállen uit te rekenen. Voor zover dit wel 
mogelijk was, is het resultaat weergegeven in tabel 3. 

Uit de cijfers in tabel 3 is op te maken dat het aankopen van een koelkast een 
aangelegenheid is van man en vrouw samen. Wat de auto betreft beslist de 
man in vrijwel alle gevallen mee en de vrouw in ruim de helft van de gevallen. 
De jongens komen er meer aan te pas dan de meisjes. Bij de vloerbedekking 
beslist de vrouw in bijna alle gevallen mee; in drie kwart van de gevallen beeft 
ook de man een stem. Ook de oudere meisjes doen nogal eens mee, de jongens 
in mindere mate. 



Ttlbel 3. Amit#l Hef.Î'ldletlell da# heeft ;ml!ebëslist over de ~èhaf, 'soos. r:Ner 
het Uitgaan of reis.,,_ 

man 
vrouw 
jongens 16 jaar en ouder* 
meiljes 16 jaar en ouder* 
kinderen jonger clan 
16jaa.r* 
anderen, niet tot het 
gezin behorend 

ii:r.. ·" § ·.·~· 

~ 1 
~ ~ 

in •Je van het aantal gl!llol.len waarin iemand van de be
trefJende categorie aanwezig was en een recente aan

.. schaf plaatk'votUl ofiemand me1lutt ging 
. 

90 90 74 61 64. 44 52 ... 86 
90 58 96 72 57 58 6),. 77 
21 26 25 ( 61 100 86 58 
Z6 16 44· 4 80 42 52 

lS 

' 47 47 50 56 

"' De absolute aantallen Zijn zeer klein. 

Aantal gednnen (tlbsolttte aantallén) met persónew•tn de d'i!sbetreffende ctitè
gorie (-1~/t} 

man 16S 131 262 333 69 41 140 186 
vrouw 185 131 288 333 uo 69 196 )L2l6 
jon.pm .16 jaar en ouder 38* 38* 57* 71* 6 .. :3. .1 .19 
111eisje11 16 jaar ren ouder 31* 25* 57* 75* 5 19 27 
kinderen jonger clan 
16 jaar niètbekend ·2 3;• 19 98 
anderen, DÎèt tot gezin 
beh<>rend 53 ;,JO ·52 4J, 

* 15 

Volgens de cijfers over het nette costuum Zijn « toch nog· wel mannen die 
daarover ietli in te brengen hebben: globaal gesprc:>ken besluiten in 300/11 Ván 

de gevallen man en vrouw samen tot aankoop van een riet pak, in 300/11 van de 
gevallen beslist de man alleen en in 49'/e de WóUW alleen.' ~ kinderen kómèn 
er niet aan te pas; 

Bij bezOOk aan schouwburg, en. il de situatie niet llèlermml vergelijkbaar met 
die bij de aankoop vin: ~e artikèlen. Bil uitgaan in 



meeste gevallen" l!lleen diegenen meebeslissen die mee uitgaan. Zo is 100/o van 
alle huisvrouwen de afgelopen twaalf maanden samen met de man nal'U' de 
schouwburg geweest. In 60/o van de ondervragingen werd geantwoord dat de 
man daarover had meebesfigt. Dit komt erop nèèt dat in tweè · dèrde van de 
gevallen, wa<U'in de man mee naai; de schouwburg ging, hijzelf meebesliste, in 
één derde van de gevallen liet hij ~çh al of niet gewillig op sleeptouw nemen. 
Met de vrouwen is het niet anders ~teld •. Zij gingen in 310/o van de gevallen 
met anderen mee, zonder zelf deel te hebben gehad aan de beslissing. In 90/o 
van de desbetreffende gevallen ging de vrouw alleen naar de schouwburg. 

Concerten zijn .fl()8 minder in trek .dan de sehQuwburg. Slechts lOO/o van de 
huisvrouwen is het afgelopen jaar naar een concert· geweest. Van de naar een 
concertgáande vrouwen ging 110/o alleen~ Ook de overige verhoudingscijfers 
kom~tl. O:è~allend overeen met die voor het schouwburgbezoek. Het belang
rijkste verschil is dat bij het gemeenschappelijk concertbezoek de beslissing in 
een iets groter deel van de gevallen door één persoon is genomen. 

Het is ~n o:è@nbl'U'ing dat de bioscoop meer in trek is dan schouwburg en 
concertzaal. Toch is 720/o van de huisvrouwen het laatste jaàr niet naiir de 
bioscoop geweest. De vrouwen die wèl gingen, deden dit in 6{)/o van de gevallen 
alleen. Blijkbaar is het in het gezin gemakkelijker een compagnon voor de 
bioscoop te vinden dan voor het meer sophisticated uitgaanswerk. De echt
genoot is bij het grootste deel van de bioscoopgangen van de partij. Daar
entegen wordt naar verbouding veel minder met. niet-huisgenoten naar de 
bioscoop gegaan dan naar schouwburg of concert. Dit wijst erop dat laatst~ 
genoemde uitgangen veel meer als een 'gelegenbeid' worden beschouwd, een 
image waarmee - zoals bekend - schouwburg- en concertzaaldirecties niet zo. 
gelukkig zijn. In 610/o van de gevallen dat de vrouw niet alleen naar de bioscoop 
ging, besliste zij hierover mee, de man in 52{)/o van de gevallen waiü:in bij mee
ging. Hier dus ongeveer de helft die zich laat meevoeren. Hoewel de ~a.ri.tallen 
te klein zijn om in procenten uit te drukken is het merkwaardig dat van elke 
7 zoons boven 16 jaar die meegingen er 6 meebeslist hadden, terwijl dit er 
van elke 19 dochters boven 16 jaar maar 8 waren. Opvallend is, dat er veel 
meer dochters dan zoons zijn, die met hun ouders meegaan naar de bioscoop. 

De gescheiden vakantie heeft - ondanks . advie2;en van sotlll:nJge huwelijks
deskundigen - niet veel opgang gemaakt. Vrijwel alle gehuwde vrouwen gaan 
met bun man samen op reis. Dochters gaan meer mee dan zoons. Dit geldt ook 
voor de leeftijdsgroep12-15 jaar. In 19J!fo van de gevallen bestaat het reisgezel
schap ook uit niet tot het gezin behorende personen. In 77q/o van de gevallen 
dat met anderen op i:eis werd gegaan besliste de vrouw zelf mee over het· reis
doel. De man deed dit in 860/o van de gevallen waarin bij mee ging. Hieruit 
valt globaal af te leiden dat de man in minstens een kwart van de gevallen 
alleen besliste. Van de niet-gezinsleden die meegingen besliste. 560/o mee, al· 



tlums volgens de mening van de ondervraagde. Dit zou· kunnen betekenen dat 
in de meeste gezamenlijke reizen van personen uit verschillende gezinnen slechts 
één van de gezinnen besliste. Aannemelijker is dat de ondervraagde slechts in 
de mening verkeert dat de niet tot het gezin behorenden geen stem hebben 
gehad. Voor bet overige zullen het wellicht meereizende kinderen van andereri 
zijn. De helft van de oudere meereizende eigea kinderen beeft een stem bij de 
bepaling van het reisdoel. Van de kinderen tmsen 12en15 jaar;is dit een derde. 

De belilisseade stem 

A.ll men are equal but some are more equal than others 
Het oordeel van één lid van het gezin moet uiteindelijk de doorslag hebben 
gegeven. Wiens oordeel is dit? 

Bij de meeste artikelen is. een afzonderlijke vraag gesteld omtrent de koop
daad als zodanig, en omtrent de keuze van merk en type. Wat betreft het uit
gaan is eerst gevraagd naar de beslissing over al of niet gaan en daarna over 
de keuze van de voorstelling. 

Zo werd aan degenen die de laatste jaren een koelkast hadden gekocht, ge
vraagd: 'En wie van hen (de gezinsleden) heeft/hebben de meeste invloed ge
had op de beslissing om een (nieuwe) koelkast te kopen?'. Deze vraag staat dus 
toe dat bet antwoord meer personen omvat. Dit blijkt ook zo te zijn, zoals men 
kan concluderen uit de kolomtotalen in tabel 4, die alle boven de 1000/o liggen. 
Bij auto's is bijv. de grootste invloed uitgegaan :van 1,3 persoon. Daarentegen 
is dit voor het nette pak 1,1 persoon. Met uitzondering van de keuze van bet 
yakantiedoel lagen de andere cijfers daar tussenin. 

Tabel 4. Het gezinslid met de meeste invloed op de koopdaad 

man 
vrouw 
jongens 16 jaar en ouder 
meisjes 16 jaar en ouder 
jongens 12-16 jaar 
meisjes 12-16 jaar 
kinderen 11 jaar en jonger 
aantal ondervraagden(= 100o/o) 

Vaste Net 
Koelkast Auto vloer- costuum 

bedekking 
in D/o van het aantal gevt11len waarin .een 
recente aanschaf plaatsvond 

49 ss 45 49 
80 35 i6: 66 
2 4 ~. 
1 2 4 1 

.;.... 1 
2 1 •t 

185 .131 .. 288 333 



de ~t g~m.d.e ~nis. Bij 
kasten ~--!ia 8:00/e \fan de sev.iten in band.en van:de vrouw> in 
490/e m.b~van1de ~·:lil ~.290/ct van de cevallcn wordt de be-

dW! door boi<JeJJ.. ~ genq~. Bij de v11Sttt vl08r.be4ekkina beeft 
WI• van.de; vrouwen en;45•/e.V!Ml de ~ een·~lissende stem. lJ'.uniW!tens 
31°1 •. van <Je;gev.n@nwordt.de e.ind~g,door .~ ge110mee:. Bij auto's 
zijn de rollen.omg~~ }:ij~ heeft de.~ in 8541• van de ge.Vcallcn de eind
beslissing, de vrouw in 3SO/o. De gezamenlijke eindbeslissing, begrepen in de 
voorgaande percentages, komt in 200/o van de gevallen voor. De auto is }\et 
enige produkt in het rijtje van onderzochte aankopen, wütMj mtumen·méér 
dan vrouwen zijn betrokken. Zelfs over zijn eigen nette costuum heeft hij in de 
meeste gevallen geen eindzeggensèhá'p. 8lecbt8 ·in hoogsténs een. derde ·van de 
gevallen hi:j alleen· beslissen. In een zesdè van de gevallen mag hij 
meebeslissen. In de helft van de aankopen beslist de vroUW>alleen. 

De kindèrett hebben bij al deze aankopen slechts een gèringe invloed op de 
eindbeslissing; Toch is het merkwaardig dat bijv. bij de aankoop van een auto 
nog >in 80/o ·van de gevallen wordt, vermeld dat de kinderen uit een bepaalde 
leeftijdscategorie mede de eindbeslissing hebben genomen. 

Bij de vragen over uitgaan en vakantiebesteding waren de formuleringen enigs
zins afwijkend. Bij de aankopen werden steeds twee vragen gesteld: 

a. Wie beeft (hebben) er (mede)beslist over de aanschaf? 
b. Wie beeft (hebben) de ~te:mvloed gehad op bet besluit tot·aanschaf? 

Vervolgens werden soortgelijke vragen gesteld omtrent de ··gedane· ·keuze. 
Bij het uitgaan werd gevraagd: Wie hebben er beslist over het uitgaan, subs. 
over de vakantiebestemming? Vervolgens werd gevraagd: Wie beeft de meeste 
invloed gehad op de keuze van bet stuk, bet concert, de film, de vakantie
bestemming? 

Men kan immers Idet spreken van de meeste invloed op het uitgaan als 
zodanig; omdat. he~ in de regel ieders persoonlijke beslissing is om mee te· gaan. 

Bij de . verschillende aankopen en uitg!llUlSdoelen is nader gevraagd naar de 
keuze ,van type, merk, theaterstuk e.d. De formulering was afhankelijk van de 
soort artikel. Over het volgende werd gevraagd: 
Koelkast : type/model/grootte 
Auto : merk/model/type en kleur 
Vloerbedekking : soort/materiaal en kleur 
Net costuum : kleut/dessin 
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Schouwburg 
Concert 
Bioscoop 
Vakantie 

: keuze voorstelling 
: feuze concert 
: keuze film 
: keuze vakantieplaats. 

Bij de aanschaffingen is weer gevraagd wie hebben beslist en wie hebben de 
meeste invloed uitgeoefend op de keuze. 

De resultaten zijn vermeld in tabellen 5 en 6. 

Tabel 5. Het percentage van mannen, vrouwen en kinderen dat heeft mede
beslist over de keuze 

man 
vrouw 
jongens 16 jaar en ouder 
meisjes 16 jaar en ouder 

Koelkast Auto Vloerbedekking Net 
grootte merk soort costuum 
type model mate- kleur kleur 
model type riaal dessin 
in O/o van het aantal ondervraagden aan wie of 
over wie de vraag gesteld is 

72 
85 
13 
16 

52 
34 
21 
20 

74 
96 
25 
44 

54 
93 
18 
39 

80 
60 
3 
9 

Aantal gezinnen (absolute aantallen) met personen in de desbetreffende categur/e. 
(= 1000/o) 

man 
vrouw 
jongens 15 jaar en ouder 
meisjes 15 jaar en ouder 

168 
185 
38 
31 

131 
131 
38 
25 

262 
288 
51 
51 

262 
288 

51 
57 

333 
333 
71 
15 

Vergelijking van tabel 5 met tabel 3 leert dat het aantal deelnemers aan de 
beslissing over de keuze inbet algemeen kleiner is dan aan die .beslissing over 
de koopdaad. Bij de koelkasten loopt vooral het percentage mannen stérk terug, 
zoals ook uit tabel 6 blijkt, die betrekking heeft op d~ene(n) die de meeste in
vloed heeft (hebben) gehad op de keuze. 

Bij de keuze van het automerk en het type of model hadden de vrouwen een 
kleiner aandeel in de beslissing dan bij de aankoop: In tegenstelling tot wat 
veelal gedacht wordt, lagen de verhoudingen bij de beslissing over de kleur 
niet veel anders, zij het dat bet ~c:!èl v~ de vrouwen daarin toch wél 
iets groter is. 



gezinslid met meeste.invloed op de keuze 

Koel~ Auto. Vaste Schouw- Bla-
C0irtu1!U11 burg scoop 
kleur stuk film 

kleur kleur dessin 
19oort 

in O/o van het aantal uitgegaan 

82 65 4S 32 
U ~ H • 
3 ' 2 '.::4 

1 1 1 4 

6 9 

183 131 131 288 



·.,De IdèuM'an de vlomèihkldng iSin da me«derlieid vim dè'gevallen een Ban.. 
gelegenbeid van de vrouw. 

Kleur .. en dessin van het nette pak werden we&waar in da meerderheid van 
de ge.vallen <loot de man gekozen, doch de stem van de vrouw is ook bier be
l!U,\grijk. 

In de gevallen dat da huisvrouw samen met anderen naar· de schouwlnlrg 
ging, werd de keuze van bet stuk in overwegende mate door d~ ~ndervraagde 
zelf gemaakt. Ook voor concerten gold dit, zij bët fu mindere ID4te (bet gaat 
bier slechts om kleine aantallen). Bij de keuze van de film was sprake van een 
gelijkmatiger verdeling van de invloeden. Bij de keuze van dè vakantieplaats 
$pelen man en vrouw een even grote rol. Hier zijn bet soms ook de niet tot 
bet gezin behorende reisgenoten die de grootste invloed ba.d4en. 

Hoewel alle vragen gericht waren tot de huisvrouw in bet gezin, bad de enquê
trice of enquêteur opdracht steeds te noteren in hoeverre de andere gezinsleden 
bet eens waren met het gegeven antwoord. In een aantal gevallen was het niet 
mogelijk: dit te constateren, omdat de betrollen gezinsleden niet bij het gesprek 
aanwezig waren. Dit deed zich in ongeveer een derde van de gesprellen voor. 

In het overige twee derde deel van de gevallen bleek: er weinig of niets van 
oneni~eid. Blijkbaar vond men dus dat de vrouw des huizes een juist ant
woord gaf. 

Zowel het NIPO als de NSS hebben vragen gesteld over de gezinsgewoonten 
met betrelling tot huishoudgeld en zakgeld. 

Door het NIPO alleen werd gevraagd of ook de vrouw des huizes werkte. 
De antwoorden zijn vermeld in tabel 7. Hieruit blijkt dat maar in 69'0/o van de 
gezinnen de man de enige kostwinner is. De overige 3111/o is verdeeld over ge
zinnen zonder JlWi (1111/o), gezinnen met man en vrouw beiden werkend (14•/o), 
&eZÎ1lilen waar de vrou~ verdient (60/o). In 80/o van de gezinnen zijn ver· 
dienende kinderen. 
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Tabel, 7. Verdient;,, di,t lfJt:,in pileert de man of werkt mevrouw ook? Of is het 
nog anders? 

alleen man verdieD,t. 
alleen vrouw verdient 
man en vrouw verdienen beiden 
geen man aanwezig 
totaal 
aantal ondervraagden 

In 8/o van het totale aantal 
ondervraagden 

69 
6 

14 
11 

100o/o 
627 

Door beide bureaus werd de vraag gesteld of de vrouw een vast bedrag aan 
huishoudgeld ontving en wie er in hoofd.zaak besliste over de hoeveelheid 
huishoudgeld. De laatste vraag werd alleen gesteld in de gevallen dat de huis
vrouw een vast bedrag ontving. De vragen zijn natuurlijk alleen relevant in de 
gevallen dat er in de gezinnen een man is. 

Tabel 8. Huishoudgeld 
Hoe is dit in uw gezin, krijgt u een vast bedrag aan huishoudgeld of niet? 

vast bedrag 
geen vast bedrag 
niet van toepassing 
totaal 
aantal ondervraagden 

Tabel 9. Huishoudgeld 

NIPO NSS 
in •/o van het aantal ondervraagden 

44 
45 
11 

1000/o 
627 

41 
49 
10 

lOOo/t 
695 

Wie beslist er in hoofdzaak over de hoeveelheid huishoudgeld? (Gevraagd aan 
de huisvrouwen die een vast bedrag aan huishoudgeld krijgen) 

man 
vrouw 
anders 
totaal 
aantal ondervraagden 

NIPO NSS 
in 1/o van het aantal huisvrouwen met 
een vast huishoudgeld 

85 
5 

1446/o 
274 

69 
1 

129°/o 
287 



De gevallen met en zonder vast bedrag blijken ongeveer gelijk in aantal te zijn. 
Uit de cijfers van de NSS blijkt een geringe overmaat aan de gevallen zonder 
vast bedrag. De verschillen met de cijfers van het NIPO zijn echter niet 
significant. In .de meerderheid van de gevallen beslist de vrouw in hoofdzaak 
over de hoogte van het huishoudgeld. Bij de uitkomsten van het NIPO is dit 
een wat grotere meerderheid dan bij die van de NSS. Het verschil is echter net 
niet significant. De percentages zijn samen meer dan 100. Dit komt omdat in 
ongeveer een derde van de gevallen de beslissing aan beiden gezamenlijk werd 
toegeschreven. 

Vervolgens werd door beide bureaus de vraag gesteld of de man al of niet 
een (vast) zakgeld ontving. Zie tabel 10. 

Tabel JO. Zakgeld 
Krijgt uw man (een vast bedrag aan) zakgeld of niet? 

NIPO NSS 
in O/o van het aantal ondervraagden 

wel zakgeld 
geen zakgeld 
wel vast bedrag 
geen vast bedrag 
niet van toepassing 
iotaaI 
aantal ondervraagden 

33 
45 

22 
lOOo/11 
627 

21 
62 
17 

100o/o 
695 

De cijfers van NIPO en NSS lopen hier nogal sterk uiteen. De formulering van 
de vraag was dan ook iets afwijkend. Het NIPO stelde de volgende vraag (na 
die over het huishoudgeld): 'En krijgt de man zakgeld óf niet?'. De NSS vroeg 
(eveneens na de vraag over het huishoudgeld: 'Bn krijgt uw man een vast be
drag aan zakgeld of niet?'. 

Omdat er uiteraard meer mannen zijn die zakgeld ontvangen dan mannen 
die een vast bedrag aan zakgeld ontvangen, worden verschillende percentages 
verkregen. Op de vraag wie er in hoofdzaak beslist over de hoeveelheid zakgeld 
(alleen gesteld aan degenen die een zakgeld, resp. een vast bedrag aan zakgeld 
kenden) blijken de antwoorden weer geheel overeen te stemmen. In een derde 
van de gevallen .betreft het een gezamenlijke beslissing van· man en vrouw. 
Waar een van beide partijen in hoofdzaak beslist is dit in de meerderheid van 
de gevallen de man. 
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T f.lbel.11. Zakgeld 
Wie beslist er in lwof~ over de hoeveelheid :t,4/r,geldZ 

vrouw 
man 
anders 
totaal 
aantal ondervraagden 

NIPO 
in !1/11 . van het. aantal è1tltten11'lltlflt14~1' 
Wllllr ds man een (vast) zakgeld 

S1 S1 
76 78 
5 1 

1360/o 
209 146 

Het is theoretisdl mogelijk een vergelijking te maken tussea de op de vraag 
over het huishoudgeld gegeven anilfioorden en de op de vraag over !\et zakgeld 
gegeven antwoorden. Aannemende dat er een vast gezinsinkomen is, zou_ men 
verwachten, dat, wanneer er een vast huishoudgeld is voor de vrouw, de man ook 
een ~ bedrag aan zakg.eld heeft. Dit blijkt allerminst het geval te zijn. Het 
vaste huishoudgeld komt veel meer voor dan bet vaste zakgeld. 

1. Doel van het onderzoek was vast te stellen hoe in het Nederlandse gezin 
beslissingen tot stand komen bij de aankoop van enige duurzame gebrniks..: 
goederen en het uitgaan. Het onderzoek werd in onderlinge samenwerking uit
gevoerd door NIPO en NSS; de huisvrouwen werden geënquêteerd. Het NIPO 
stelde vragen over de aankoop viui·koelkasten, auto's, vute vloerbedekking en 
•nette' costuums. :Pe NSS informeerde naar uitgaan naar schouwburg, concert 
en bioscoop en naar vakantieplannen. Beide informeerden naar· al of niet vast 
huishoudgeld voor de vrouw en zakgeld voor de man. Pe aantallen onder~ 
vraagde huisvrouwen bedroegen resp. 627 en 695. 

Bij de aankopen werden alleen verdere vragen. gesteld aan die· huisvrouwen 
in wier sezin de laatste jaren een desbetreffende aankoop was gedaan. Hun 
w~d gevrai:tgd welke sezinsleden h!ldden meebeslist over het doen .• van. die 
aankoop, meeste invloed bad gehad op de beslissing, wie hadden mee~ 
beslist over de nadere ke~ en wie. daarop de meeste·invloed bad gehad. 

2. Met uitzondering van de auto vielen de meeste eindbeslissinge11- toe aan de 
vrouw alleen; in een redelijk groot aantal gezinnen werd een gezamenlijke 
eindbeslissing genomen, terwijl in een kleiner aantal gezinnen alleen de man de 
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3. Het uitgaan had betrekking op de laatste 12 maanden. Gevraag<f.;
11

' 

er•meeging, wie had .. meebesüt·~·het ooncert 
of •bióseobp gam éa wie de meeste in~ • dé' 1nmD. 'Vlnl hét 'Stukç het 
coiî~of d'~.filtn~dg~ha<I:v0or~\r~.er.ee~

1 

·~~e~g;:liad dît ~ 
hêt àÎgemeen mill,4èr.iuvloed.4an 4eih~w: . •iideie~ ~~ ~n 
~erd uisaegaan.~en ~n r~1;m1~~.~®rái.bij de ·s'1houwburs• 
Naar'de ~pWdri.tt minder' met ~.'buiten hét gezin.;gegaim. Ongeveet 
100/o van de huisvrouwen ging alleen uit. · 

4. Aan degenen:diei~crett w;eyd g~~~,~ mee-
beslist had over het reisdoel en wie de grootste invloed had gehad op de keuze 
van de plaats van bestemming. Man en vrouw hadden hier een ongeveer gelijke 
invloed. 

S. De vrouwen met een vaat bedrag aan huishoudgeld en de vrouwen die geen 
vast bedrag krijgen houden elkaar ongeveer in evenwicht. Aan de vrouwen die 
een vast bedr'! kregen werd gevraagd wie er in hoofdzaak besliste over de 
hoogte ervan. In bijna de helft van de gevallen besliste de vrouw alleen, in een 
zesde deel de man alleen. Voor de rest was het een gemeenschappelijke be
slissing. 

De berekening van de percentages 
Degenen die naar bun koopbeslissing werden ondervraagd vormden steeds slechts een 
deel van het totale aantal ondervraagden. Zo had 37'/o van de ondervraagden bet 
plan met vakantie te gaan en daarbij 4 of meer nachten van huis te blijven. Zie 
tabel 1. Dit waren 216 van de 695 ondervraagden, t.w. 219 min 3 gevallen waarin 
mem nog niet wist of mem in Nederland zou blijven of naar bet buitenland gaan. Van 
de 216 vrouwen hadden er 189 het plan met hun man op reis te gaan. Dit is 878/o 
van de 216 ondervraagde vrouwen. De 216 - 189 == 27 vrouwen die zonder echt
genoot op reis gaan kunnen echter weer verdeeld worden in degenen zonder man en 
degenen wier man niet meeging. Van de 216 vrouwen hadden er 205 een man. De 
189 mannen die meegingen vormden dus 93°/o van de aanwezige mannen. Bij de 
vraag (aan de vrouw) wie meebeslist had over het reisdoel waren er 167 vrouwen die 
antwoordden zelf meebeslist te hebben. Dit is 779/o van de 216 vrouwen. Dit per
centage is vermeld in tabel 2. In 163 gevallen werd geantwoord dat de man mee
beslist had. Dit is 759/o van de 216 ondervraagde gevallen. Dit percentage stast m 
tabel 2 vermeld. Men dient echter te bedenken dat de vraag over de echtgenoot alleen 
zinvol is m de 189 ~ waarin hij meegaat. Van die 189 il het 869/o. Dit per-



eimtage is vermeid in tabel 3. Voor de vrouwen. zijn de percentap in de tabellen 2 
en 3 dezelfde, omdat~~· !Jeide ~ l~!:~!llbes~ vrouw".zijn van·de 
216 vrouwen die op reis gaan. De tabellen 4 en· volgende zijn alle herleid op dezelfde 
basis als tabel 3. 

Voor de perc:entage5 met 1'etrekkins. tot de a8llkoop vaa duurzamè goederen ligt het 
iets and«$. }Qer is geen aprab '\fan meellUlD of met meellUlD. De basis 100'/o is hier 
steeds het;aantal gezinnen waarin. iemand in de. desbetreffende categorie voorkomt. 
Zo Sta.at in tabel 3 dat 218/o van de jongens van 16 jaar en ouder hebben meel;>eslist 
over de aanschaf vàn een toèlkást. Dit ~·dan 218/• van de gezinnèn die zich in 
1961. of Játer een koelkast hebben aangeschaft en waarin· boveadien jongens van 
16'jaar en ouder voorkwamen. Het betekent dU5 dat· 19.'I• vaa de jongens van. 16 jaar 
en ouder met hebben meegepraat. 

De perC'eJltages voor de kinderen hebben in het algemeen betrelling op zeer kleine 
aantàilen, zodat hieraan niet te veel betèkenia kan worden toegekend. 



IJlt de .nuu·ktolJtlérzoekwerelcl 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 1970 zal in Gebouw Trianon, Oude 
Gracht 252 te Utrecht het examen marktonderzoek plaatsvinden. De aan
melding hiervoor staat open tot 10 november 1970. 

Examenprospectus en inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij het secretariaat 
van de examencommissie Marktonderzoek, Frederik Hendriklaan 110 te 
Leiderdorp. 

Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een gecommitteerde namens 
het Ministerie van Economische Zaken. 

De regionale afdeling Midden-Nederland van het Nederlands Instituut voor 
Marketing organiseert op 27 november 1970 een symposium over de rol van de 
computer in de marketing. Sprekers: J. E. Andriessens, MIA, E. v. Dorselaar, 
P. v.d. Geest, drs. L. J. Meijaard, P.A. Navet en ir. H. Swelheim. 

Het symposium zal worden gehouden in het Jaarbeurs Congrescentrum, 
Croeselaan, Utrecht; aanvang 9.15 uur. 

Deelnemingskosten inclusief apéritief en lunch: 
voor NIMA-leden f 50,-; voor niet-leden f 15,-. 
Aanmeldingen bij het secretariaat NIMA, Parkstraat 18 te Den Haag. 

New Prodads in the Groeery Trade 

Markon Marketing Konsulenten heeft het alleenverspreidingsrecht voor Neder
land verworven van een rapport over de acceptatie van nieuwe produkten in 
Engeland. Het heet 'New Products in the Grocery Trade' en is in april 1970 
door Kraushar, Andrews & Eassie Ltd. in Londen uitgebracht. 
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Door de goede vergelijkbaarheid 
dit rapport ook voor hen die betro • 
van nieuwe produkten in Nederland van belang. In dit rapport worden een 
tweetal onderwerpen behandeld. 

1. Ben analyse over het introduceren en uit de handel nemen van food en 
non-food produkten in de kruideniersbranche in Engeland gedurende 10 jaar, 
samengesteld op buis van de prijslijsten van Shaw (in Nederland opererend 
onder de naam Shaw & Leppink). 

2. Ben marktonderzoek onder honderd inkopers van kruidenierswaren be
treffende de bereidheid tot het opnemen van nieuwe produkten in het assorti
ment en de faktoren, die daarbij een rol spelen. 
Belangstellenden kunnen dit rapport voor f 240,.;. (esct ll'IW)i ~n .bij de 
heer F. Marttin van N.V. Markon Marketing .Konsulenten, J. J. Viottastraat 52, 
AmSterdam. telefoon 020-762323. Ook ~ udere infonnatie lamt IJ .zich 
wenden tot de heer F. Marttin. 

In een van de volgende afleveringen .van: het Martonderzoek: k:wartá~ 
mllen wij nader op de inhoud van dit mpport ingaan. 



Joarnal of Marketing Research 
Vol. 7, Nr. 3, August 1970 

Assessing the accuracy of marketing research 
Charles Mayer 
A statistical evaluation of transit promotion 
Robert C. Blattberg and Samuel R. Stivers 
A new mMhod for evaluating stochastic models of brand choice 
David A. Aaker 
Brand image and brand usage 
M. Bird, C. Channon, and A. S. C. Ehrenberg 
The dissonance model in post-declsion product evaluation 
Joel B. Cohen and Marvin E. Goldberg 
The effects of subliminal stimulation on drive level and brand preference 
Del Hawkins 
Current problems in consumer behavior research 
David T. Kollatt, Roger D. Blackwell, and James F. Engel 
A comparison of housewife decision maling in two social classes 
Joseph N. Fry and Frederick H. Siller 
Estimation of marketing policy effects on sales 
Donald Sexton 
Measurement of multidimensional brand loyalty 
Jagdish N. Sheth 
Real and hypothetical shop situations in market research 
Andre Gabor, Clive W. J. Granger, and Anthony P. Sowter 
Using MCA to segment new car markets 
William H. Peters 
Perceived risk in mail-order and detail store buying 
Homer E. Spence, James F. Engel, and Roger D. Blackwell 
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Joumal of Adverdsins Researela . 
Vol. 10, Nr. 4, August 1910 

Wbat one little ad can do 
Leo Bogart, B. Stuart Tolley, and Frank Orenatein 
Pupil dilation: what does it measure? 
Roger D. Blackwell, James S. Hensel, and Brian Sternthal 
Direct mail: image, return & effectiveness 
Francis P. Tobolski 
How to avoid exploratory research 
J. Scott Amstrong 
Constructing a media simulation model 
Lawrence Friedman 
How to isolate product attributes 
Lawrence G. Corey 



Med~werkers 

Clio Presvelou, born in Nauplie, Greece, residing in Belgium, obtained her 
Ph. D. in politica} and social sciences from the University of Louvain, 'Çfhere 
she now teaches the theory and methodology of family sociology (with JCue: 
studies). 

She is secretary of the lmtitut ln,erf acultaire des Sciences familiales sexolo
giques of the above university and secretary general of the International com
mission f or the scientific study of the · f amily. 

Her research interests are in the. economie aspects of family life, forms of 
family interruption in various cultures, leisure and the modem family. 

Her publications include Sociologie de la consommation familiale (1968), 
National family guiding images and policies (edited with P. de Bie, 1968) and 
Images and counter im411es of young families (edited with P. de Bie, 1970). 
and numerous articles. 

Adri Bakker (geboren 1913) begon zijn loopbaan bij het CBS, werkte enige 
jaren als adjunct-secretaris ener ondernemersorganisatie en is sinds 1945 direc
teur van de Nederlandse Stichting voor. Statistiek. Hij heeft enige boeken op 
het gebied van de bedrijfsstatistiek en marktonderzoek geschreven, is lid van 
o.a. de Examencommissie Handelswetenschappen M.O., was een aantal jaren 
bestuurslid van ESOMAR., laatstelijk, 1968-1970, president van World Associa
tion for Public ûpinion Research (W APOR.) •. Van 1953 af doceert hij econo
misch onderzoek op de Nederlandse Economische Hogeschool. 


